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3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24. maddesinin 3. fıkrasına göre S:73094 ruhsat numaralı 

iptal edilen sahadaki mermer stokları, aynı Kanunun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale 
edilerek satılacaktır.  
 
Bu şartnamede, 
İDARE :Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını Doğal Kaynaklar 
Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 
İSTEKLİ :Bizzat veya vekil yolu ile ihaleye katılanları, ifade eder. 
 
1. İhale tarihi:  

İhale,  31/10/2017 günü saat 10.00’ da  
Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası (Efeler Kaymakamlığı) 

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdür Odasında (3. Kat 313 numaralı oda) 
yapılacaktır. 

 
2. İhale konusu işin adı, cinsi, miktarı : 

 73094 numaralı terk edilmiş II. Grup mermer ocağında bulunan stok mermer satışı.  
 Blok ve moloz halde mermer 
 147 Adet= 572 m3 =1.544,40 ton Blok ve 3632 m3 = 9.806,40 ton Moloz Mermer  
 

3. İhaleye Konu İşin Yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve 
durumu: 
Aydın İli Karacasu İlçesi Tepecik Mahallesinde 14,29 Hektarlık alanda aşağıdaki 

koordinatlarda, bulunan stok mermer.   
S. Y X S. Y X 
1 640250 4170832 2 640513 4170946 
3 640628 4170764 4 640641 4170731 
5 640649 4170701 6 640597 4170500 
7 640250 4170500    

 
4. İhalenin Tahmin edilen bedeli :  

147 Adet= 572 m3 =1.544,40 ton Blok Mermer x 100 TL = 154.440,00 TL.sı  
3632 m3 = 9.806,40 ton Moloz Mermer x 25 TL = 245.160,00 TL.sı 
Toplam Tahmini Bedel:399.600,00 TL.sı (+KDV) 

İhale toplam tahmini bedel üzerinden yapılacaktır. İstekliler bir kısmı için teklif veremez. 
Teklifler malzemenin tamamı için yapılacaktır. 

 
5. Geçici Teminat Miktarı: 11.988,00  TL. sıdır. 

2886 sayılı Kanunun 25,26.27. maddelerine göre hazırlanacak olan geçici teminatlardan nakit 
olarak vermek isteyenler, teminatı Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (Vergi 
No:1150841871) T.C. Aydın Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR 59 0001 0000 3368 7928 
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8850 02 numaralı hesabına yatırarak alındı makbuzunu ihale teklif dosyasına koyacaklar, diğer 
teminatlar doğrudan İdareye verilen teklif zarfına/dosyasına konacaktır.  

Üzerine ihale yapılanların teminatları, ihaleden sonra Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı Strateji Müdürlüğünde kayıt altına alınır. Üzerine ihale yapılmayanların teminatları ise 
ihaleden sonra geri verilir. 

Geçici veya kesin teminatı olarak kabul edilecek değerler 2886 Sayılı Kanunun 26.  
maddesinde gösterilmiştir. 

 
6. Kesin teminata ait şartlar :İhale karar tarihinden itibaren, 15 gün içinde, ihale bedeli 

üzerinden, ihale üzerinde kalan istekli tarafından, %6 sı oranında kesin teminat alınır. Kesin 
teminat, malzemenin tamamı alındıktan sonra iade edilir.  
 

7. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları: 
Malzemenin bulunduğu adres yukarıda belirtilmiştir. İhale karar tarihinden sonra istekli 

ihale bedelini yatırdıktan sonra malzemeyi almaya hak kazanır. Malzemeyi taşımaya 
başlayabilir. Taşıma işi dışında istekli alanda üretim faaliyetinde bulunamaz. Sadece mevcut 
malzemeyi alabilir. Sahadan malzemenin alınması ve nakliyesi ile ilgili tüm iş güvenliği 
önlemleri istekli tarafından yerine getirilir. İstekli yol yapısı ile ilgili idareden herhangi bir 
talepte bulunamaz. 

 
8. İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar: 

İşe başlama tarihi ihale karar tarihinden sonra, isteklinin ihale bedelini yatırdığı günü takip 
eden gün başlar. Ve 6 aylık sürede bitirir.  
 

9. İhaleye katılamayacak olanlar: 
2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. 
 

10. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 
A- Gerçek Kişiler; 
1)Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile   
varsa e- posta adresi, 
2) T.C. Kimlik Numarası bulunan, Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi), 
3) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, 
4)Vekâleten iştirak edenlerin, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noterden imza 
sirküsünü içeren vekâletnameyi ibraz etmesi, 
5)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,   
6) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 
7) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi numarasını gösteren belge,  
8) İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

 
B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise:  
 1-Yönetimin onaylı imza sirküleri,  
2-Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacak olanlar için şirket yetkililerine verilmiş noter 
onaylı vekaletname 
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3-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 
sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirkülerini ihale saatine kadar İdareye sunmaları 
gerekmektedir. 
4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi, 
5- Geçici teminata ilişkin banka teminat mektubu veya geçici teminatın ilgili hesaba nakit 
yatırıldığına dair banka dekontu, 
6-Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir belge 
7-İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi, 
8-Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte), 
9-İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
İlişkin belgeleri eksiksiz olarak vereceklerdir. 
 

11. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu: 
Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir. 

 
12. İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince 

onaylanacağı veya iptal edilebileceği: 
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü 

içinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı 
günden itibaren en geç 5 işgünü içinde ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle 
bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır.  

İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynen bildirilecektir. 
 

13. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği: 
İhaleye konu her türlü vergi resim ve harçlar, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 

ödenecektir. 
 

14. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, 
İhale üzerinde kalan istekli, 2886 Sayılı kanunun 57. maddesi hükmü gereği; 31. maddeye 

göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin 
yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedelini,(KDV dahil) 
peşin olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Aydın 
Merkez Şubesindeki TR 59 0001 0000 3368 7928 8850 02 numaralı hesabına (Vergi 
Numarası:1150841871) yatırır. 

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait 
bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın ihale bozulursa geçici teminatı gelir kaydedilir.  

İhale üzerinde bırakılan istekli, kendisine yapılan tebligata müteakip süresi içerisinde 
sözleşme imzalamaz ve/veya ihale bedelini yatırmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.  
 

15. Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer 
ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği: 
Fiyat farkı alınmayacak/ödenmeyecektir. 
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16. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları: 

İşin süresi; ihale karar tarihinden sonra ihale ücretinin idarenin banka hesabına yattıktan 
sonraki 6 aydır. İhale üstünde kalan istekli ödemeyi yaptıktan sonra 6 ay içinde tüm malzemeyi 
alarak sahayı terk etmek zorundadır. Ancak önceden öngörülemeyen mücbir sebebler nedeni ile 
çalışamaz ise (Doğal afet, yangın, sel, doğa koşulları) gerekçesi ile beraber süre bitiminden önce 
idareye başvurarak ek süre talebinde bulunabilir. İdarece uygun bulunması halinde ek süre 
verilebilir. Sebebsiz olarak ihaleye konu malzeme kaldırılmaz ise teminat irat kaydedilir. İhale 
bedeli geri ödenmez. İstekli hiçbir hak talep edemez. Alanda kalan malzeme yeniden ihale edilir. 

 
17. İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi 

verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,:  
Erken Bitirme Pirimi verilmeyecektir. 

 
18. İhtilafların çözüm şekli: 

İş bu şartnameden doğacak ihtilafların hal mercii Aydın İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.  
 

19. İstekli/Müşteri 2886, 3213 Sayılı Kanunlar ile Uygulama Yönetmelikleri ile diğer ilgili 
mevzuatlarda yer alan hükümlere uymak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
İhaleye katılan isteklinin, malzemeyi yerinde gördüğü, bu şartnamedeki tüm şartları kabul 
ettiği, malzemenin miktarı, kalitesi, nakliye şartları, arazi durumu, yol durumunu gördüğü 
kabul edilir. Bu ve benzeri nedenlerle ihaleye ve bedeline itiraz edemez. 
  

20. Şartnameye ait şartlar: 
İş bu şartname 20 maddeden ibarettir. Şartname mesai saatlerinde idare bedelsiz olarak 

görülebilir. İhaleye girmek için 100 TL. sı şartname bedelini Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Aydın Merkez Şubesindeki TR 59 0001 0000 3368 7928 
8850 02 numaralı hesabına (Vergi Numarası:1150841871) yatırır. 

 
"Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.  
 
Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir" 
 
Müşterinin  
Adı Soyadı 
(Tüzel kişilerde uzman ve yetkilinin) 
Tebligat adresi: 
 
 
  İmza tarihi : 
  Tel  : 
  Faks  : 
  E-posta : 
 
  İmzası : 


